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Trobada de PIMEComerç Maresme i Barcelonès Nord i 
l’Ajuntament de Calella

Divendres 18 de gener PIMEComerç Maresme i Barcelonès Nord i 
l’Ajuntament de Calella es van reunir per parlar de la renovació del conveni 
de col·laboració amb l’Ajuntament. En aquesta segona visita s’ha treballat 

més en detall el contingut del 
conveni.
Per part de l’Ajuntament van 
assistir a la reunió Núria Parella, 
1a tinenta d’alcalde, i Gemma 
Garcia, tècnica de comerç. I per 
part de PIMEComerç Maresme i 
Barcelonès Nord, Carles Gironès, 
president de la sectorial, i Fina 
Ros, coordinadora territorial de 
PIMEComerç.

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

MALA PEÇA AL TELER

L’equanimitat és un estat d’ànim que facili-
ta, i molt, la resolució de problemes. El con-
flicte del taxi crec que requereix moltes 
dosis d’equanimitat i no veig que cap de les 
dues parts siguin capaces d’aportar-ne ni 
un gram. 

Davant la raó no val la violència; quan la 
violència es fa present, la raó desapareix, 
i sense raó no pots defensar les teves po-
sicions. Això ha passat en el greu conflicte 
dels taxistes de Barcelona: han emprat la 
violència i ara hi haurà feina per posar-se 
a defensar reivindicacions; reivindicacions 
moltes de les quals poden ser plenes de raó 
o, si més no, poden tenir uns fons de defen-
sa.

No hem d’oblidar que els taxistes són un 
servei públic, amb tarifes regulades, amb 
horaris estructurats, amb revisions obliga-
tòries, amb dies de feina marcats per l’AMB, 
i que en  conjunt són petits empresaris, 
autònoms, que redistribueixen impostos i 
riquesa al lloc on realitzen la seva activitat. 
Segur, però, que tots estarem d’acord que 
s’han de modernitzar i posar al dia la seva 
atenció al públic.

Cabify i Uber són dos gegants que, com 
altres plataformes d’aquest estil, mal ano-
menades “economia col·laborativa”, fan allò 
tan antic que és destrossar econòmica-
ment sectors de petits empresaris abaixant 
preus i aprofitant tots els forats legals que 
la llei els permet. Una vegada el mercat 
és d’ells, els preus canvien i ningú més pot 
entrar al seu terreny; tot això, aprofitant la 
precarietat laboral existent i portant el pa-
gament d’impostos d’aquesta activitat a 
l’estranger.

Cal equilibrar el conflicte a través de 
l’equanimitat; no és fàcil, però per això te-
nim polítics la responsabilitat dels quals és 
cercar solucions.
Malauradament d’aquest tema en seguirem 
parlant.

Reunió de PIMEComerç pel conflicte entre taxistes i VTC 
El passat 21 de gener el director 
general de PIMEComerç, Miquel 
De Garro, va assistir a la reunió 
a la Conselleria de Territori i 
Sostenibilitat per analitzar les 
repercussions socioeconòmiques 
de l’aturada del taxi i les VTC a 
Barcelona. Des de PIMEComerç 
es va demanar coordinació entre 
administracions per trobar àgilment 
una solució i que la ciutat, el comerç i 
la restauració recuperin la normalitat.
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Reunió entre PIMEComerç i l’Oficina Antifrau de Catalunya

El passat dimecres 16 
de gener PIMEComerç 
i l’Oficina Antifrau de 
Catalunya es van reunir 
per continuar millorant 
accions i creant noves 
sinergies.


